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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Pesquisa revela interesse dos jovens 

brasileiros pela política 
 
“Quais são os problemas que mais preocupam 

os jovens atualmente?”, “O que os jovens valorizam 
no Brasil?” e “Como eles avaliam a importância da 
política?” foram algumas perguntas feitas para jovens 
brasileiros, entre abril e maio de 2013, portanto, antes 
das manifestações que aconteceram em junho no país. 

Os resultados gerais da pesquisa Agenda 
Juventude Brasil 2013 foram apresentados em Brasília, 
no dia 8 de agosto. O estudo sobre perfil e opinião dos 
jovens brasileiros de 15 a 29 anos revela haver um 
interesse dos jovens pela política. Anna Luiza Salles 
Souto, coordenadora da área de Juventudes do 
Instituto Pólis e uma das consultoras dessa pesquisa, 
diz que um dado que chama a atenção é que 54% dos 
entrevistados consideram a política “muito 
importante”. E outros 29% a consideram “mais ou 
menos importante”. Apenas 16% consideram a política 
“nada importante”. 

Quando convidados a apontar duas formas de 
atuação que podem ajudar a mudar ou a melhorar as 
coisas no Brasil, 45% acreditam que a “participação 
em mobilizações de rua e outras ações diretas” seja 
uma delas. A esse dado, por si só revelador, se somam 
44% de menções à “atuação em coletivos que se 
organizam em torno de uma causa” e 35% à “atuação 
em conselhos, conferências, audiências e outros 
canais de participação desse tipo”. Outros 34% 
incluem a atuação via “internet, opinando e cobrando 
políticos e governantes” e 30% referem-se à “atuação 
em partidos políticos” como forma de ação política 
potente para melhorar as coisas no país. 

“Num quadro em que é visível o desgaste da 
imagem dos parlamentares e em que um dos gritos 
dos manifestantes em frente ao Congresso Nacional 
foi „vocês não nos representam‟, acho bastante 
positivo que 30% dos jovens reconheçam que os 
partidos políticos são importantes para a vida 
democrática. Na pesquisa, fica claro que quase 1/3 dos 
jovens fazem a distinção entre a figura dos políticos, 
cujas práticas são no mais das vezes condenáveis, e 
os partidos enquanto institucionalidade inerente ao 
sistema político democrático”, diz Anna Luiza. 

Outro dado interessante refere-se à 
participação em associações, entidades e grupos: 46% 
dos jovens já participaram ou participam atualmente 
de algum dos coletivos listados pela pesquisa e 39% 
manifestaram “nunca ter participado de entidades ou 
grupos, mas gostaria de participar”. 

“Ou seja, ainda que mais da metade dos 
jovens entrevistados mencione nunca ter participado 
de organizações e associações, há um potencial 
latente de participação entre os jovens. Muita gente 
ficou surpresa com a presença dos jovens nas ruas, 
nas chamadas jornadas de junho, mas os dados da 
pesquisa falam por si. Nunca é demais lembrar a 
imagem negativa da juventude brasileira veiculada, 
sobretudo, pela imprensa tradicional, que costuma 
classificá-la repetitivamente como consumista, 
individualista, apática, composta por pessoas „nem aí 
com nada‟. Talvez por isso tamanha surpresa”, diz 
Anna Luiza. 
 

Disponível em: http://www.une.org.br 

 
 

 

Questão 01  
 
Conforme informações contidas no texto, “Pesquisa 
revela interesse dos jovens brasileiros pela política”, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O estudo revela que há um interesse dos jovens 
brasileiros pela política. 
 

(B) Na pesquisa, observa-se que quase um terço 
dos jovens faz distinção entre a figura dos 
políticos. 

 
(C) A pesquisa apresenta dados sobre a 

participação dos jovens em associações, 
entidades e grupos. 

 

(D) Mais da metade dos jovens brasileiros, 
participantes da pesquisa, acredita que a 
participação em mobilizações de rua é uma 
forma de atuação que pode ajudar a mudar ou a 
melhorar as coisas no país. 

Questão 02  
 
Sinônimo(s) de “latente” (último parágrafo do texto): 

(A) Oculto, dissimulado. 
(B) Visível, percebido. 
(C) Publicado. 
(D) Esclarecido. 

Questão 03  
 
A palavra “repetitivamente”, empregada ao final do 
último parágrafo do texto, classifica-se como: 

(A) Artigo. 
(B) Adjetivo. 
(C) Advérbio de Modo. 
(D) Conjunção Aditiva. 

Questão 04  
 
No trecho, “[...] manifestações que aconteceram em 
junho no país”, o verbo em destaque está conjugado 
em qual tempo do modo indicativo? 

(A) Pretérito Imperfeito. 
(B) Pretérito Mais que Perfeito. 
(C) Futuro do Pretérito. 
(D) Pretérito Perfeito. 

Questão 05  
 
Assinale a palavra que se encaixa na seguinte regra de 
acentuação gráfica “paroxítona terminada em 
ditongo”: 

(A) Política. 
(B) Manifestação. 
(C) Conferências. 
(D) Democrática. 
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Questão 06  
  
O uso de “portanto” no primeiro parágrafo pode ser 
substituído, sem alternar o sentido da frase, por: 

(A) Mas. 
(B) Todavia. 
(C) No entanto. 
(D) Logo. 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à ortografia 
das palavras: 

(A) Estraordinário. 
(B) Publicidade. 
(C) Polissemia. 
(D) Extremidade. 

Questão 08  
 
No segmento, “Anna Luiza Salles Souto, coordenadora 
da área de Juventudes do Instituto Pólis e uma das 
consultoras dessa pesquisa, diz que um dado que 
chama a atenção é que 54% dos entrevistados 
consideram a política „muito importante‟”, as vírgulas 
intercalam o: 

(A) Sujeito. 
(B) Aposto. 
(C) Verbo. 
(D) Complemento Nominal. 

Questão 09  
 
As aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto 
evidenciam: 

(A) O discurso da pesquisadora Anna Luiza Salles 
Souto. 

(B) O discurso dos jovens brasileiros. 
(C) A resposta que os jovens assinalaram na 

pesquisa. 
(D) Outro sentido que se quer dar à frase. 

Questão 10  
 
Releia: “Nunca é demais lembrar a imagem negativa da 
juventude brasileira veiculada, sobretudo, pela 
imprensa tradicional, que costuma classificá-la 
repetitivamente como consumista, individualista, 
apática, composta por pessoas „nem aí com nada‟”. O 
pronome pessoal em destaque substitui: 

(A) Juventude brasileira. 
(B) Imprensa tradicional. 
(C) Consumista e individualista. 
(D) Apática. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  

 

Sobre a alimentação do gado leiteiro, julgue as 

sentenças: 

 

I. A ingestão média de MS (Matéria Seca), por 

100 Kg de peso vivo para vacas leiteiras 

pode ser situada em 2,5 Kg. 

 

II. A ingestão de MS (Matéria Seca) é também 

influenciada pela gestação, pois, ao se 

aproximar do final, o volume do útero 

comprime os primeiros reservatórios 

gástricos, reduzindo o consumo de alimento 

para 1,6 a 2,2 Kg de MS por 100 Kg de peso 

vivo. 

 

III. Após o parto, o apetite volta gradualmente, 

atingindo seu consumo máximo aos 04 

meses de lactação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

(B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

(C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 12  
 

Os animais que apresentarem testes diagnósticos 

positivos para tuberculose ou brucelose deverão: 

 

I. Em primeiro lugar, ser retirados da produção 

e isolados dos demais animais do rebanho. 

 

II. Marcados com ferro candente com um V no 

lado esquerdo da cara. 

 

III. No prazo máximo de 30 dias, encaminhá-los 

ao abate em estabelecimento com inspeção 

sanitária oficial, ou destruí-los na 

propriedade, desde que com 

acompanhamento do serviço oficial de 

defesa sanitária animal. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

(B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

(C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 13  

 

No sistema de produção de frangos de corte, as 

principais recomendações de manejo sanitário são, 

EXCETO: 

 

(A) As aves devem ser criadas no sistema “todos 
dentro, todos fora”, ou seja, alojar em um mesmo 
aviário, aves de igual procedência e idade, do 
alojamento ao abate. 
 

(B) Avaliar previamente o risco de contaminação para 
todo e qualquer objeto que precise ser introduzido 
na granja. Só faze-lo após rigorosa desinfecção.  
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(C) Na porta de entrada do aviário, deve ser colocado 
um recipiente com solução desinfetante para que 
as pessoas desinfetem os calçados (pedilúvios) 
antes de entrarem e saírem do aviário. Onde 
houver trânsito de veículos, utilizar o rodolúvio. 

 
(D) A cama nos círculos de proteção ou na área 

correspondente ao pinteiro deve ser reutilizada. 
No restante do aviário, caso a cama seja 
reutilizada, fazê-lo após enleiramento e repouso 
por pelo menos 02 dias, desde que o lote anterior 
não tenha sofrido doenças infecciosas. 

 

Questão 14  
 

Segundo o REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE 

E QUALIDADE DE LEITE CRU REFRIGERADO, o leite 

deve seguir alguns requisitos físicos e químicos, entre 

eles o de Acidez titulável (g ácido lático/100 mL). 

Assinale a alternativa CORRETA que contenha os 

valores de acidez titulável estabelecidos por esse 

Regulamento: 

 

(A) 0,14 a 0,18. 

(B) 0,20 a 0,28. 

(C) 0,24 a 0,28. 

(D) 0,41 a 0,81. 

 

Questão 15  
 

Segundo o REGULAMENTO TÉCNICO DA COLETA DE 

LEITE CRU REFRIGERADO E DE SEU TRANSPORTE A 

GRANEL, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e 
seu recebimento no estabelecimento que vai 
beneficiá-lo (pasteurização, esterilização etc.) 
deve ser no máximo de 48h (quarenta e oito 
horas), recomendando-se como ideal um 
período de tempo não superior às 24h (vinte e 
quatro horas). 

 
(B) O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e 

seu recebimento no estabelecimento que vai 
beneficiá-lo (pasteurização, esterilização etc.) 
deve ser no máximo de 28h (vinte e oito horas), 
recomendando-se como ideal um período de 
tempo não superior às 24h (vinte e quatro 
horas). 

 
(C) O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e 

seu recebimento no estabelecimento que vai 
beneficiá-lo (pasteurização, esterilização etc.) 
deve ser no máximo de 64h (sessenta e quatro 
horas), recomendando-se como ideal um 
período de tempo não superior às 24h (vinte e 
quatro horas). 

 
(D) O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e 

seu recebimento no estabelecimento que vai 
beneficiá-lo (pasteurização, esterilização etc.) 
deve ser no máximo de 18h (dezoito horas), 
recomendando-se como ideal um período de 
tempo não superior às 4h (quatro horas). 

 

 
 

Questão 16  
 

A inspeção ante mortem de aves tem por objetivo: 
evitar o abate de aves com repleção do trato 
gastrointestinal e, consequentemente, possíveis 
contaminações durante o processamento industrial 
(artigo 227 do RIISPOA). Para tanto, as aves que 
chegarem ao abate, deverão cumprir a suspensão da 
alimentação por um período mínimo de: 

 
(A) 02 (duas) a 04 (quatro) horas. 
(B) 06 (seis) a 08 (oito) horas. 
(C) 01 (uma) a 02 (duas) horas. 
(D) 04 (quatro) a 05 (cinco) horas. 
 

Questão 17  
 
As NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO 

DE SUÍNOS estabelecem que: seguindo-se ao chuveiro 

pós-sangria vem a depilação dos suínos, que, no caso 

do uso de tanques de escaldagem, deverão ser 

metálicos ou de outro material aprovado pelo DIPOA, 

com renovação constante de água, através de 

"ladrão", possuindo, ainda, instalação obrigatória de 

termômetro para controle da temperatura, que deverá 

estar entre____________________, dependendo da 

pelagem do animal. 

 

Assinale a alternativa que contenha a resposta que 

preencha CORRETAMENTE a lacuna da frase acima: 

 

(A) 52°C a 61°C (cinquenta e dois a sessenta e um 
graus centígrados). 
 

(B) 42°C a 52°C (quarenta e dois a cinquenta e dois 
graus centígrados). 

 
(C) 62ºC a 72ºC (sessenta e dois a setenta e dois 

graus centígrados). 
 
(D) 82°C a 92°C (oitenta e dois a noventa e dois 

graus centígrados). 
 

Questão 18  
 

O controle de dopagem nos esportes equinos tem 

algumas finalidades principais, EXCETO: 

 

(A) Colaborar com a manutenção da saúde e bem 
estar do animal. 

(B) Alterar o desempenho atlético dos eqüinos. 
(C) Garantir o aprimoramento da raça. 
(D) Preservar a ética e a confiabilidade das corridas. 
 

Questão 19  
 

Vários materiais biológicos oferecem a possibilidade 

da constatação de uma exposição a medicamentos. 

Entretanto, para fim de exame antidopagem usam-se 

apenas: 

 

I. Urina. 

II. Sangue. 

III. Saliva. 

IV. Tecido Renal. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 20  

 
Sobre a Vacinação contra Febre Aftosa, julgue as 

assertivas: 

 

I. A vacinação sistemática e obrigatória, em 

áreas definidas pelo MAPA, deve ser 

realizada em bovinos e bubalinos de todas 

as idades. 

 

II. É proibida a vacinação de caprinos, ovinos e 

suínos e de outras espécies susceptíveis, 

salvo em situações especiais com aprovação 

do MAPA. 

 

III. A vacinação contra a febre aftosa é de 

responsabilidade dos produtores rurais, que 

deverão comprovar a aquisição da vacina em 

quantidade compatível com a exploração 

pecuária sob a responsabilidade de se 

declarar sua aplicação dentro dos prazos 

estabelecidos, conforme procedimentos 

definidos pelo serviço veterinário oficial. 

 

Assinale alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

Questão 21  

 
Quanto mais velha for a planta, maior a concentração 
de _______________, sendo esse aumento responsável 
pelo menor aproveitamento de nutrientes dos 
alimentos com o avançar da idade pelos animais. 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna 
CORRETAMENTE. 

 
(A) Ligninas. 
(B) Adenosinas. 
(C) Proteínas. 
(D) Lipídios. 

 
Questão 22  

 
São nutrientes extremamente importantes para o 
organismo animal, pois participam da estrutura, 
funcionamento celular, manutenção da pressão 
osmótica, transporte de substâncias, transmissão de 
impulsos nervosos, catalisadores de reações 
enzimáticas, entre outras funções. Podem ser 
divididos em duas grandes categorias: macro e micro. 
Referimo-nos à(os): 

 
(A) Minerais. 
(B) Proteínas. 

(C) Lipídios. 
(D) Carboidratos. 

 
Questão 23  

 
A infecção por parasitas gastrintestinais representa a 
mais importante fonte de prejuízos para criadores de 
ovinos em várias regiões do mundo. Assinale a 
alternativa que possui o principal parasita 
gastrintestinal dos ovinos, devido a suas 
características de alta patogenicidade e resistência 
aos medicamentos: 

 

(A) Haemonchus contortus. 
(B) Haemonchus placei. 
(C) Bunostomum phebotomum. 
(D) Oesophagostomum radiatum. 

 
Questão 24  

 
Segundo o Art. 713 do RIISPOA, a Inspeção dos ovos 
incidirá sobre as seguintes características: 
 

I. Verificação das condições de embalagem, 
tendo em vista sua limpeza, mau cheiro por 
ovos anteriormente quebrados ou por 
qualquer outra causa. 

II.  Apreciação geral do estado de limpeza em 
integridade da casa, da partida em conjunto. 

III. O exame pela ovoscopia. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) II e III estão corretas. 
(C) I e III estão corretas. 
(D) Todos os itens estão corretos. 

 
Questão 25  

 
Sobre a ERRADICAÇÃO DE FOCO DE MORMO, 
responda: 
  

I. A propriedade que apresentar um ou mais 
animais com diagnóstico de mormo positivo 
conclusivo será considerada foco da doença e 
imediatamente interditada e submetida a 
Regime de Saneamento.  

 
II. Animais positivos serão sacrificados 

imediatamente, não cabendo indenização, 
procedendo-se em seguida à incineração ou 
enterro dos cadáveres no próprio local, à 
desinfecção das instalações e fômites, sob 
supervisão do serviço veterinário oficial. 

 
III. Todos os equídeos restantes na propriedade 

serão submetidos aos testes de diagnóstico 
para mormo. 

 
IV. Logo após o sacrifício dos equídeos positivos 

a interdição da propriedade será suspensa 
pelo serviço veterinário oficial.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) II, III e IV estão corretas. 
(C) I, II e III estão corretas. 
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(D) Todos os itens estão corretos. 
 

Questão 26  

 
O controle da raiva urbana consiste basicamente em, 
EXCETO: 

 
(A) Controlar e erradicar a infecção nos cães, 

reduzindo rapidamente a população de animais 
susceptíveis por meio da imunização anual de 
cães e gatos. 
 

(B) Diminuição do crescimento da população de 
animais susceptíveis por meio de esterilização. 

 
(C) Eliminação dos cães de rua sendo de especial 

interesse a posse responsável. 
 

(D) Controlar e erradicar a infecção nos bovinos, 
reduzindo rapidamente a população de animais 
susceptíveis por meio da imunização mensal. 

 
Questão 27  

 
Segundo o REGULAMENTO DA INSPEÇÃO 
INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL – RIISPOA, só podem realizar comércio 
internacional os estabelecimentos que: 

 
(A) Funcionam sob inspeção municipal permanente. 
(B) Funcionam sob inspeção estadual permanente. 
(C) Funcionam sob inspeção federal permanente. 
(D) Funcionam sob inspeção privada permanente. 

 
Questão 28  

 
Segundo o REGULAMENTO DA INSPEÇÃO 
INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL – RIISPOA, as carcaças ou partes de carcaça 
que se contaminarem por fezes durante a evisceração 
ou em qualquer outra fase dos trabalhos devem ser: 

 
(A) Destinadas à esterilização pelo calor. 
(B) Condenadas. 
(C) Destinadas ao aproveitamento condicional 

(conserva ou salsicharia). 
(D) Destinadas ao tratamento pelo frio. 

 
Questão 29  

 
Sobre a vacinação na sanidade avícola para criação de 
frangos de corte, julgue os itens, a seguir: 
 

I. As matrizes são vacinadas contra diversas 
doenças, a fim de que os anticorpos maternos 
sejam transmitidos aos pintinhos. 
 

II. Esses anticorpos (maternos) protegem os 
frangos durante o período todo. Desta forma, 
não é necessário vacinar os frangos no 
incubatório ou em campo, para prevenir certas 
doenças. 

 
III. Esses anticorpos (maternos) servem para 

proteger os pintos durante os primeiros 
estágios do período de recria.  

 
 
 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) II e III estão corretas. 
(C) I e III estão corretas. 
(D) Todos os itens estão corretos. 

 
Questão 30  

 
A característica principal desse tipo de alimento 
utilizado na alimentação animal é o alto teor de fibra. 
Assim, são geralmente incluídos nessa denominação: 
pastos, forragens verdes e fenos. Podemos chamá-los 
de: 
 

(A) Suplementos. 
(B) Volumosos. 
(C) Concentrado. 
(D) Minerais. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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